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Krščanska adventistična cerkev v RS
Ljubljana
Za uporabo pri bogoslužju

4. januar 2020
Sodobni svet, v katerem živimo, prinaša svoje veselje in
žalost, upanje in razočaranje. Da bomo stanovitni v veri, se
moramo vsako jutro utrjevati z Božjo besedo.
To sobotno jutro nam Gospod pravi:
Ps 32,8
Iz vsega srca se zahvaljujemo Bogu za priložnost, da smo
zdaj v njegovem domu. Pokazal nam je pot in vodil naš razum.
Njegovo oko je bedelo nad nami. Zato smo danes tukaj in
poveličujemo njegovo sveto ime. Naše zaupanje vanj mora
rasti. Zato ima celotno bogoslužje namen, da naše misli in srce
spodbudi k izročitvi. Bog naj blagoslovi ljudstvo, ki se mu je
prišlo poklonit v diki svetosti.
***
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11. januar 2020
Z dobrodošlico pozdravljamo vse, ki ste danes prišli v
Gospodov dom. Pozdravljamo goste, prijatelje in otroke.
Pozdravljamo vse, ki so prišli pit k studencu žive vode – k
Božji besedi.
Prvo naše besedilo za to jutro se glasi:
Iz 65,18
V knjigi Misli z Gore blagrov so zapisane naslednje besede:
»Sreča, ki prihaja iz virov tega sveta, je nestanovitna, kakor
so nestanovitne tudi okoliščine, ki jo zagotavljajo; mir v
Kristusu pa je trajen in nedotakljiv. Ni odvisen od življenjskih
razmer niti od števila prijateljev. Kristus je studenec žive vode,
in sreča, ki jo dobimo od njega, nikoli ne usahne.« (Misli s
Gore blagoslova, str. 32)
Bog naj naredi, da ta živa voda napoji tudi naša srca.
***
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18. januar 2020
Prišla je še ena sobota. Bog nas je pripeljal sem, da bi mu
skupaj peli hvalo in ga častili. Bog se nam je pripravljen
razodeti pri tem bogoslužju. Zavrzimo vse, kar bi lahko
oviralo, ko bo Bog govoril srcu. Veseli me, da vas smem
pozdraviti z besedami, ki jih je zapisal apostol Janez v svojem
listu.
1 Jn 2,6
Duh preroštva pravi: »V domu pokazana Kristusova
ponižnost osreči vse domače; ne povzroča razprav, ne vrača z
grobim tonom, temveč pomirja razpoloženje in okoli sebe širi
blagodejnost, ki jo vidijo vsi, ki živijo v njenem privlačnem
krogu. Kjer koli jo imajo, pozemska družina postane eno z
veliko družino nad nami.« (Misli s Gore blagoslova, str. 32)
Pri tem bogoslužju sprejmimo moč, da bi živeli, kakor je
živel Jezus.
***
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25. januar 2020
Veseli smo zvestobe naših bratov in sester, ki ljubijo Božji
dom in pravočasno pridejo poveličevat Boga s pesmijo in
molitvijo. Naša velika želja je, da nihče ne bi odšel od tod s
praznim srcem. Bog nam želi dobro.
Iz 55,8.9
To jutro smo hvaležni Bogu, da so njegove misli drugačne od
naših, da so prepojene z Božjo ljubeznijo, potrpežljivostjo in
čakanjem. Bog je bil v preteklih šestih dneh usmiljen z nami.
Vedno znova nam je pokazal, da so njegove misli drugačne od
naših. So bolj vzvišene, svete in lepe. Ali mu ne bi morali tudi
danes izraziti zahvale? To bogoslužje naj bo priložnost, pri kateri
bomo Bogu povedali, da ga ljubimo, da smo mu zvesti in ga
častimo.
***
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1. februar 2020
Danes zjutraj smo prišli v molitveni dom, da bi se poklonili
Gospodu in ga poveličali s svojimi pesmimi. Odprli bomo
njegovo besedo, da nam bo spregovoril po njej.
Dej 4,33
V knjigi Misli z Gore blagrov piše: »Božje besede so
studenec življenja. Če hrepenimo po tem živem viru, nas bo
Sveti Duh pripeljal v občestvo s Kristusom. Znane resnice se
nam bodo razodele v novi luči, svetopisemska besedila se bodo
zablestela z novim pomenom kakor blisk, in spoznali boste
zvezo vseh resnic z načrtom zveličanja. Prepričali se boste, da
je Kristus ta, ki vas vodi, Božji učitelj, ki stoji ob vas.« (Misli s
Gore blagoslova, str. 36)
Hvala Gospodu, ker danes želi biti naš učitelj.
***
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8. februar 2020
Bog nam je doslej pogosto spregovoril po svoji besedi.
Dobili smo mnogo nasvetov in Bog je govoril našemu srcu.
Danes smo mu hvaležni, da nam je pripravljen s svojo besedo
pokazati pot, po kateri naj hodimo.
2 Sam 9,3.6.7
David je bil pripravljen delati po načelih Božje ljubezni do
bližnjih. Prepričan sem, da smo tudi mi prišli sem, ker smo
pripravljeni sprejeti Božje nasvete.
Vodstvo sobotne šole je veselo, ker se je Božje ljudstvo
zbralo k poveličevanju njegovega svetega imena. Veseli nas, da
ste videti pripravljeni odpreti svoje srce njegovim nasvetom.
Prepričani smo, da nas bo Bog obilo blagoslovil. Naj usliši
našo molitev in danes pokaže svojo moč v nas.
***
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15. februar 2020
Hvala naj bo Gospodu, da smo danes spet zbrani v
molitvenem domu. Od srca smo veseli, da nam Bog daje
priložnost, da se zbiramo ob Svetem pismu. Pozdravljamo vse,
ki ste prišli, da skupaj poveličamo Boga, proučujemo njegovo
besedo in sprejemamo nauke, ki nam jih je pripravil.
Odprimo Božjo besedo in preberimo, kaj nam danes pravi
Bog.
Mt 1,23
Bog je človeštvu dal največji dar, ki so ga nebesa mogla dati
– Jezusa Kristusa, Zveličarja sveta. Tako je Bog pokazal,
koliko si želi biti povezan s človekom. Danes moramo reči,
koliko cenimo njegovo ljubezen, ki nam jo je izkazal. Tukaj
smo, da bi poslušali in sprejeli njegove nasvete in navodila.
Odprimo srce za njegovo besedo. Sprejmimo velik dar, ki nam
ga je Bog dal po Jezusu Kristusu.
***
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22. februar 2020
Vsi smo se prišli udeležit zbora Božjega ljudstva. Gospod je
s svojo besedo povabil vsakega otroka, naj v soboto pride k
bogoslužju, ker želi na svoje ljudstvo izliti svoj blagoslov.
Prišli smo, ker si želimo dobiti te blagoslove. Daje nam jih po
svoji besedi.
Heb 6,10-12
Gospod ne bo pozabil našega truda in dela. Blagoslovil nas
bo, kakor je blagoslovil zvestega Abrahama. Njegovi
blagoslovi so mnogoteri. Del teh blagoslovov smo dobili, ko
smo stopili skozi vrata molitvenega doma. Zavest, da so okrog
nas sestre in bratje, ki nas ne bodo pozabili v stiski, krepi naše
zaupanje v Božje vodstvo. Bog je s svojim Svetim Duhom
ganil naša srca, mi pa smo občutili njegovo navzočnost med
nami.
***
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29. februar 2020
Ves teden smo imeli dovolj opravkov, zato smo veseli, da
smo danes v molitvenem domu prosti vsakdanjih del in skrbi.
Bog nam je po svoji milosti omogočil, da smo se zbrali. Zato
mu izrazimo svojo hvaležnost.
Jn 6,9
Kakor je ta deček prinesel Jezusu vse, kar je imel, moramo
tudi mi danes prinesti Gospodu svojo hvalo. Bog ve, kako bo
razmnožil vse, kar mu damo. Naše darove in sposobnosti je
pripravljen toliko blagosloviti, da lahko v njih uživajo še drugi.
Vabilo, ki mora odmevati v našem srcu, se glasi: »Prinesi
Jezusu, kar imaš. Izroči z ljubeznijo in željo, da bo koristno
drugim.« To naj se nanaša tudi na naše pesmi in darove. Bog
naj naredi, da bi nas to bogoslužje še bolj povezalo z njim in
drugega z drugim.
***
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7. marec 2020
Na samem začetku bogoslužja nam Gospod pošilja
sporočilo iz svoje Besede.
2 Pt 1,19-21
S temi besedami pozdravljamo vse vas, bratje in sestre.
Goreče si želimo, da bi Bog to jutro zasvetil v našem srcu po
besedah, ki so napisane v Svetem pismu. V tem tednu smo
imeli mnogo skušnjav in skrbi. Ves ta čas nam je svetila
resnica Božje besede kot luč v mraku.
Danes nam mora ta resnica zasvetiti še močneje, da bi v
našem srcu nastal pravi dan. To delo pa lahko opravi Sveti
Duh, ki je v preteklosti navdihnil svetopisemske pisce, da so
napisali, kar je Bog razodel svojim služabnikom. Tudi nas naj
danes ta Duh navdihne z ljubeznijo in drugimi čednostmi, da bi
prejeli vse blagoslove, ki nam jih je pripravil Bog.
***
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14. marec 2020
Iz dna srca se veselimo, da nam je Bog omogočil, da smo se
zbrali na mestu, kjer ga bomo lahko poveličali. Hvala naj mu
bo za naše drage prijatelje, ki so danes z nami. Zahvaljujemo se
Bogu tudi za naše otroke in ostarele brate in sestre, ki jim ni
vedno lahko priti v molitveni dom. Nad vsem pa mu naj bo
hvala za bogastvo njegove besede, ki nam jo je pripravil.
Jezus je rekel svojim učencem:
Jn 14,16
To je čudovita Božja obljuba za njegove otroke. Danes je z
nami Tolažnik, ki se sklanja nad tebe, sestra, ki si med tednom
doživela mnogo hudih trenutkov, in nad tebe, brat, ki si se
moral bojevati s skušnjavami in težavami. Veliki Tolažnik
deluje na srce in prinaša mir, ki ga nihče ne more vzeti. On je
tukaj z nami. Pripravljen je začeti svoje delo v nas.
Pripravimo se za proučevanje Svetega pisma, za občestvo
drug z drugim in z Bogom in za poveličevanje njegovega
imena s pesmijo in molitvijo. Ta sobota naj bo dan veselja za
vse nas, ker je z nami obljubljeni Tolažnik.
***
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21. marec 2020
Začela se je pomlad. Pred nami je čas, ko se vse prebuja.
Zato mora biti tudi današnja sobota nekakšno prebujanje od
opravkov tega sveta, da bi lahko sprejemali Gospodove nauke
in blagoslove, ki jih je pripravil za nas.
Prisrčno pozdravljamo vse brate in sestre, ki so prišli
poveličevat Boga. Pozdravljamo naše otroke, zlasti pa tiste
obiskovalce, ki so željni poslušnosti Božjim zapovedim. Bog
naj spregovori našemu srcu z naslednjimi besedami:
Gal 5,25
Mi smo se že prej odločili, da se bomo prepustili vodstvu
Svetega Duha. Če se to uresničuje vsak dan v našem življenju,
potem se resno pripravljamo za Kristusov prihod. Prepričan
sem, da nas je Sveti Duh spodbudil, da smo prišli v cerkev.
Zato sprejemajmo njegove nauke, ki bodo prihajali s tega
prostora. Odločimo se v svojem srcu sprejeti vse, kar nam pravi
Bog, da bi občutili veselje, ki ga poraja služba Bogu. Božji
blagoslov naj počiva na vsakem njegovem otroku.
***
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28. marec 2020
Zahvaljujem se Bogu za vas, dragi bratje in sestre, da ste bili
z menoj vred poslušni Božji zapovedi in ste prišli poveličat
Gospoda Boga v ta sveti dom. Danes se pridružujemo množici
Božjega ljudstva v naši domovini, ki se je zbralo v molitvenih
domovih. Njihov namen je, da bi se to zadnjo soboto v tem
četrtletju globoko zahvalili Bogu in ga počastili tako, kakor je
tega vreden.
Bog nam danes na začetku bogoslužja govori iz Svetega
pisma.
Dej 2,16.17
Duh preroštva pravi: »Če čutite potrebo in če ste lačni in
žejni pravičnosti, je to dokaz, da Kristus deluje na vaše srce.
Želi si, da se obrnete nanj, da bi po daru Svetega Duha opravil
za vas tisto, česar sami ne morete. Ne gasimo svoje žeje na
plitvih potokih, saj je tik nad nami velik vodnjak, iz katerega
lahko pijemo neomejeno, če se bomo povzpeli nekoliko višje
na poti vere.« (Misli s Gore blagoslova, str. 31)
Tudi danes pijmo iz tega studenca.
***
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